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EM/2021/43 

و  البيولو��  بالتنوع  املع�ي  والسياسات  للعلوم  الدو��  ا�ح�ومي  للمن��  التا�ع  التخصصات  املتعدد  ا�خ��اء  فر�ق  أعضاء  ترشيح  إ��  النظم الدعوة  خدمات 

 اإلي�ولوجية (املن��) 

 

 املن�� األعزاء،أعضاء 

 بأّن ف��ة عضو�ة جميع   .2022آذار/مارس    9أود أن أدعوكم إ�� تقديم ال��شيحات لعضو�ة فر�ق ا�خ��اء املتعدد التخصصات التا�ع للمن�� �� موعد أقصاه  
ً
علما

تموز/يوليو    9إ��    3األعضاء ا�حالي�ن �� فر�ق ا�خ��اء املتعدد التخصصات ستنت�ي عند اختتام الدورة التاسعة لالجتماع العام، املقرر عقدها �� الف��ة من  

ب من يخلفهم. وُ�دعا بذلك االجتماع العام إ�� انتخاب  2022
َ

، و�ق��حهم 25، ح�ن ُينتخ
ً
 للمادة    عضوا

ً
من النظام الداخ�� لدورات االجتماع العام للمن��    26وفقا

 أعضاُء املن�� لتسمي��م من ِقَبل املناطق وانتخا��م من قبل االجتماع العام. 

ع�� الذاتية  الس��  وتحميل  اإلن��نت  ع��  االستمارة  ملء  طر�ق  عن  ترشيحات  تقديم  إ��  مدعوة  للمن��  التا�عة  الوطنية  التنسيق  املوقع    جهات 

ipbes-mep-https://ipbes.net/nomination9 ا م املذكرة التوج��ية  املعلومات الالزمة عن عملية ال��شيح واالختيار، بما �� ذلك    جميع  هناملتاحة  . وُتقّدِ

 املعلومات املتعلقة بمن يحق إعادة انتخابھ من األعضاء ا�حالي�ن.  

ھ انتباهكم إ�� أهمية التفوق العل�ي �جميع املر�ح�ن �� مختلف فروع العلوم الطبيعية واالجتماعية املتصلة بالتنوع البيولو�� وخدمات النظم   أود أن أوّجِ

 اإلي�ولوجية. 

 

مة ع�� املوقع
َ
تاح جميع ال��شيحات املستل

ُ
 . list-ipbes9-mep-https://ipbes.net/nomination ست

 

  بالشكر إليكم أتوّجھ أن ويسّر�ي
ً
  للمن��. املتواصل دعمكم وع�� ترشيحاتكم ع�� سلفا

 
 التنفيذية األمينة | الريغوديري  آن د.

ع�ي الدو�� ا�ح�ومي املن��
َ
 )IPBES( اإلي�ولوجية النظم وخدمات البيولو�� بالتنوع امل
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